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SİRKÜLER NO : 2003/8      Ankara, 28.02.2003 
 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

VERGİ BARIŞI KANUNU YAYIMLANDI 
 
 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 27.02.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
 
 Kanun hükümlerinden yararlanmak için 28 Şubat (bugün) 2003 tarihine kadar vergi 
dairesine yazılı olarak başvurulması gerekmekle birlikte, yasanın Cumhurbaşkanının vetosu 
nedeniyle geç yürürlüğe girdiği göz önüne alınarak, Maliye Bakanlığının bu süreyi bir ay 
uzatması beklenmektedir. Yasanın 21. maddesi Maliye Bakanlığına bu yetkiyi vermektedir.  
 
 Yasanın getirdiği ödeme ve diğer kolaylıklar özetle aşağıdaki gibidir.  
 
 1- 31.08.2002 tarihinden önce tahakkuk eden ve vadesi geldiği halde henüz 
ödenmemiş olan vergi borçlarının asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacak ancak 
gecikme zammı veya faizi yerine ödenmeyen verginin ödeme vadesinden Şubat-2003 ayına 
kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen TEFE’nin aylık oranı esas alınarak 
hesaplanacak tutarı 9 eşit taksitte 18 ayda ödenecektir. 
 
 2- Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezaları)’nın %80’ninden vazgeçilecek kalan %20’si üç eşit taksitte ödenecektir. 
 

3- 27 Şubat 2003 tarihi itibariyle vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmış ya da dava 
açma süresi henüz geçmemiş olan vergi incelemesine dayanan tarhiyatlarda verginin 
%50’sinin tahsilinden vazgeçilmekte, kalan tutara TEFE oranında artış yapılarak 9 eşit 
taksitte ödeme yapılması gerekmektedir.  

 
4- Devam etmekte olan vergi incelemeleri sonucunda tarh edilen vergilerin %50’si 

vadesine göre TEFE oranında artırılarak 12 ayda 6 eşit taksitte ödenecektir. Ancak, 
İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı olarak başvurulması 
gerekmektedir. Söz konusu indirim hakkından yararlanabilmek için dava açılmaması ve 
ödemelerin belirtilen sürelerde yapılması gerekir. 

 
5- 31.08.2002 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak pişmanlık beyannamesi 

verilmesi halinde, tahakkuk edecek vergi aslı ile pişmanlık zammının %10’unun 6 eşit taksitte 
ödenmesi halinde pişmanlık zammının %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. 
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6- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılları için 
aşağıdaki oran ve miktarlarda vergi beyan etmeleri veya matrah artırımı yapmaları halinde 
artırımda bulundukları yıllar için vergi incelemesine tabi tutulmayacaklardır. 

 
a) Gelir ve kurumlar vergisi matrah artımı oran ve tutarları 

 
  Beyanname Verilmemiş veya Zarar Beyan 

Edilmiş Olması Halinde Artırılacak Matrahlar 
Yıllar Matrah Artırım 

Oranı 
Gelir Vergisi 
Mükellefleri 

Kurumlar Vergisi 
Mükellefleri 

1998 %30 2.500.000.000.- 7.500.000.000.-
1999 %25 3.000.000.000.- 9.000.000.000.-
2000 %20 3.750.000.000.- 11.250.000.000.-
2001 %15 5.000.000.000.- 15.000.000.000.-

 
 
 Artırılan matraha %30 oranında vergi uygulanacaktır. Ancak, bu Kanunun diğer 
hükümlerinden yararlanmayan mükelleflerde matrah artırımına bağlı vergi oranı %25 olarak 
uygulanacaktır.  
 
 b) Matrah artırımında bulunan Kurumların istisna kazançlarla ilgili olarak Gelir Vergisi 
Kanununun 94/6. maddesi uyarınca beyan ettikleri gelir vergisi stopajını da kurumlar vergisi 
matrahındaki artış oranında artırmaları gerekmektedir. Hiç beyanname vermeyenlerin beyan etmeleri 
gereken stopaj matrahı ve ödenecek vergi oranları aşağıdaki gibidir.  
  

   Beyanname Vermeyenlerin 
 

Yıllar 
 Artırılacak Gelir Vergisi 

Stopajı Oranları 
Asgari Stopaj  

Matrahı Artırımı 
Stopaj Matrahına 

Uygulanacak Vergi Oranı
1998  %30  3.750.000.000.- %19 
1999  %25  4.500.000.000.- %18 
2000  %20  5.625.000.000.- %17 
2001  %15  7.500.000.000.- %16 

 
 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 1999 yılı için yatırım indiriminin stopaja tabi 
olmayacağına karar verdiği için sadece 1999 yılına ait yatırım indirimi için vergi artırılmayacaktır. 

 
c) Katma değer vergisi yönünden matrah artırımı yapacak mükelleflerin beyannamelerindeki 

hesaplanan katma değer vergisine (391 hesap toplamına) aşağıdaki oranları uygulayacaklardır. 
 

Yıllar  Oran 
1998  %3 
1999  %2,5 
2000  %2 
2001  %1,5 

 
d) Ücret gelir vergisi stopajlarıyla ilgili matrah artırım oranları 
 
Ücretlerle ilgili matrah artırımı muhtasar beyannamede yer alan ödemelerin gayrisafi tutarına 

yıllar itibariyle aşağıdaki vergi oranları uygulanacaktır. 
 

Yıllar  Oran 
1998  %5 
1999  %4 
2000  %3 
2001  %2 

 
Matrah artırımı ile ilgili olarak tarhedilen vergiler 9 eşit taksitte 18 ayda ödenecektir. 
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 e) 2001 yılı zararlı olan mükelleflerin matrah artırmaları halinde 2002 ve izleyen yıllarda 
devreden zararın ½’si mahsup edilemeyecektir.  

 
7- Matrah artırımında bulunulması, mükelleflerin tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin 

mahsup ya da nakden iadesi ile ilgili incelemelerin yapılmasına engel değildir. Mükelleflerin daha 
önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden 
mahsup edilemeyecektir.  

 
8- Katma değer vergisi yönünden matrah artırımında bulunulması, artırımda bulunulmayan 

yıllara (örneğin 2002 yılına) devreden KDV tutarı ile tecil, terkin, nakden ya da mahsuben KDV iadesi 
işlemleri nedeniyle yapılacak incelemelere etkisi yoktur. 

 
9- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mallar ile makine, teçhizat ve 

demişbaşların kayıtlara alınması halinde bunların emsal bedeli üzerinden %10, indirimli orana tabi 
mallar için tabi olduğu oranın yarısı oranında (örneğin buğdayda %0,5) ayrı bir beyanname ile katma 
değer vergisi ödenecektir. Emtia üzerinden ödenen bu vergi genel esaslara göre indirilebilecek; 
makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen vergiler indirim konusu edilemeyecektir. 

 
10- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar, gayrisafi kar oranı dikkate 

alınarak isimsiz fatura kesilerek kayıtların düzeltilmesi sağlanacaktır. Ancak elde edilen karın vergisi 
ile hesaplanan KDV  beyan edilip ödenecektir. 

 
11- Tutarı 10 milyon lirayı aşmayan asli amme alacakları ve tutarına bakılmaksızın tutarı 20 

milyon lirayı aşmayan fer’i amme alacakları terkin edilecektir. 
 
12- 200 milyon lirayı aşmayan trafik para cezaları ile tutarı 100 milyon lirayı aşmayan diğer 

para cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir. 
 
13- Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde sayılan fiileri 31.08.2002 tarihinden önce 

işleyenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmayacak, açılmış bulunan 
davalar ortadan kaldırılacak ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları infaz edilmeyecektir. Ancak, bu 
hükümlerden yararlanabilmek için salınan vergi ve kesilen cezalar ile gecikme zamlarının bu 
kanunda öngörülen süre ve tutarlarda tamamen ödenmiş olması, dava açılmaması veya açılmış 
davalardan vazgeçilmesi gerekir.  

 
Söz konusu aftan sahte belge düzenleyenler, sahte belge basanlar, defter kayıt ve 

belgelerini yok edenler faydalanamayacaklardır. Bu durumda olanlar kanunun 7, 8 ve 9. 
maddesinde belirtilen matrah artırımı hakkından da yararlanamayacaktır.  

 
14- Daha fazla bilgi için müşavirliğimize başvurunuz veya adı geçen kanunu ve çıkması 

beklenen genel tebliği inceleyiniz. 
 
Saygılarımızla,  
 

KANIT YEMİNLİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.   
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